
 
 

Vantagens em associar-se 

10 BONS MOTIVOS para se tornar ASSOCIADO SINGULAR 

Para além das empresas e profissionais, a nossa associação pretende juntar esforços 
com todos os cidadãos que valorizam o património cultural construído e se preocupam 
com a sua salvaguarda. 

Ser associado singular do GECoRPA – Grémio do Património permite-lhe: 

1 - Contribuir para a difusão e o reconhecimento da importância do património 
cultural, incluindo o construído, como referência identitária e fundamento duma 
sociedade mais humanizada. 

2 - Assumir as responsabilidades enquanto cidadã(o), contribuindo para a valorização 
do património, dos centros históricos e do edificado em geral, como alternativa a mais 
urbanização e mais construção. 

3 - Colaborar em iniciativas para melhorar o equilíbrio entre ambiente natural e 
ambiente construído, evitando a degradação da paisagem e dos ecossistemas. 

4 - Participar em ações de consciencialização coletiva de que o património cultural 
constitui um importante ativo para a economia e a competitividade do País. 

5 - Denunciar situações de abuso ou desleixo relacionados com o património, 
contribuindo para a sua salvaguarda. 

6 - Difundir uma visão integrada do património natural e do património cultural. 

7 - Ajudar a travar a influência exagerada junto dos decisores políticos que certos 
agentes do sector da construção e do imobiliário têm exercido em Portugal. 

8 - Ter acesso privilegiado e regular a informação sobre o tema da conservação e 
restauro do património e sobre a reabilitação do edificado e consultar, nas instalações 
da associação, as publicações do Centro de Documentação.  

9 - Receber, sem mais encargos, a revista Pedra & Cal, vocacionada para os temas da 
conservação do património e da reabilitação do edificado, e ter a possibilidade de ver os 
seus textos publicados. 

10 - Beneficiar de descontos em iniciativas organizadas pelo Grémio, bem como na 
aquisição das publicações comercializadas através da Livraria Virtual. Usufruir também 



de descontos no acesso a serviços e a iniciativas de entidades com as quais a associação 
tem parcerias. 

Para qualquer esclarecimento ou informação adicional contactar, por favor, Elsa 
Fonseca por e-mail ou pelo número de telefone 213 542 336. 
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